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PR!ZRENL! B!R VELI: ABDURRAH!M FEDÂÎ VE 
R!SÂLE-! !YD!YYES!

Doç. Dr. !sma"l GÜLEÇ*

Sadık V!cdanî Tomar-ı Turuk-ı Al"ye’s!nde (1995: 19-84) ve Abdülbak! 
Gölpınarlı, Melam"l"k ve Melam"ler (1982) !s!ml! eser!nde Melam!ler! üç dev!rde 
!nceler. Bunlar, !lk dönem melam!ler! olarak da adlandırılan h!cret!n üçüncü 
asrında N!"abur’da ortaya çıkan Hamdun Kassâr’la ba"layan Melam!yye-! 
Kassâr!yye, orta devre melam!ler! olarak da anılan Hacı Bayram Vel!’n!n hal!fes! 
Ömer-! S!kkînî’n! !le ba"layan Melam!yye-! Bayram!yye ve son devre melam!ler! 
olarak da !s!mlend!r!len XIX. asırda Muhammed Nûru’l-Arabî tarafından kurulan 
Melam!yye-! Nûr!yye’d!r.

Nûru’l-Arabî, Kudüs’e yerle"m!" Hz. Hüsey!n soyundan gelen b!r a!len!n 
çocu#u olarak 1813 yılında dünyaya geld!. Babasının Mısır’a göç etmes!yle de 
tahs!l hayatını Mısır’da tamamlamı"tır. Babasının küçük ya"ta vefat etmes!yle 
dayısı tarafından h!maye ed!lm!"t!r. 1820’de $eyh Hasan Kuveysn!’n!n yanında 
ba"ladı#ı tahs!l hayatı dokuz yıl sürdü. Farklı hocalar ve "eyhlerden feyz aldıktan 
sonra döndü#ü Mısır’da hocası tarafından Rumel!’ye gönder!ld!. Burada Kazanlı 
Abdülhalık Efend!’ye !nt!sap ett! ve onun ölümüyle de Trabzonlu $eyh Mustafa’ya 
ba#landı ve Nak"ıbend!yye-Mücedd!dî !cazet! aldı. Ömrünün büyük b!r kısmı 
bugün Mekadonya sınırları !ç!nde olan Usturumca ve Üsküp’te geçt!. 13 Mart 
1888’de Ustrumca’dak! ev!nde vefat ett! ve öldü#ü odaya defned!ld!.1 (Azamat 
2005: 560-561)

Nûru’l-Arabî Üsküp’te Arap Hoca olarak tanınmı"tır. Pr!zren’de Noktatü’l-
Beyan !s!ml! r!sales!n! okuttu#u !ç!n adı Noktacı Hoca olarak da b!l!n!r. (V!cdan! 
1995: 68)

Bu satırların yazılmasının neden! olan Abdürrah!m Fedâî, son devre 
melam!ler!n!n p!r! ve kutbu olan Muhammed Nûru’l-Arabî’n!n damadı ve 
hal!fes!d!r. 

Abdürrahîm Fedâî’n!n do#um tar!h! kes!n olarak b!l!nmemekle b!rl!kte 
XIX. asrın ortalarında dünyaya gelm!" olab!lece#!n! tahm!n etmektey!z. Pr!zren’de 
dünyaya gelen Abdürrah!m Efend!’n!n dedes! Maksut Bey ve babası Al! Bey 
* Sakarya Üniversitesi
1 Hz. Muhammed’in vefat etti#i odaya defnedilmesiyle ba"layan bu gelenek muakkiplerince 
de teberrüken devam ettirilmi"tir.
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Pr!zren’!n !ler! gelen saygın "ahs!yetler!ndend!r. Katlanova ve Doyran’da 
han, hamam ve araz!ler! olan bu zeng!n a!le bölgede oldukça saygındır.2

Babası Al! Bey, Fedâî’n!n e#!t!m!ne oldukça önem verm!", onun !y! b!r 
e#!t!m alması !ç!n her türlü fedakarlı#ı gösterm!"t!r. !lk e#!t!m!n! Üsküp’te 
alan Fedâî, ardından Mısır’da Ezher Ün!vers!tes!nde e#!t!m!n! tamamlamı" ve 
Üsküp’e dönmü"tür. Müderr!s olarak zah!rî !l!mler !ç!n !cazet alan Fedâî, Üsküp 
Medreses!nde müderr!sl!k yapmaya ba"lamı"tır. Uzun süre bu görev!n! sürdüren 
Fedâî, d!nî !l!mler konusunda dönem!n sözü d!nlen!r âl!mler! arasında yer 
almı"tır.

Fedâî, Üsküp Medreses!nde e#!t!m vermeye devam ett!#! sıralarda 
Muhammed Nûru’l- Arabî’n!n sohbetler!n! duyar ve d!nlemeye g!der. Nûru’l-
Arabî’n!n sohbetler!nden çok etk!lenmes! üzer!ne onun mür!d! olmak !ster. 
Üsküp’te Boyalıhan den!len yerde Nûru’l-Arabî !le görü"tükten sonra b!at etmek 
!ster. Nûru’l-Arabî, gecey! Boyalıhan’da geç!rece#!n!, bu konuyu sabah görü"mey! 
arzu ett!#!n! söyleyerek Fedâî’y! gönder!r!r. Fedâî, ertes! gün hana geld!#!nde, 
Nûru’l-Arabî’n!n erkenden Usturumca’ya do#ru yola çıktı#ını ö#ren!r. Hemen 
pe"!nden Usturumca’ya g!der ve orada Nûru’l-Arabî’y! bulur. Fedâî, b!at etme 
arzusunu ısrarlı b!r "ek!lde yen!ler. Nûru’l-Arabî, Fedâî’n!n ısrarı kar"ısında b!r 
"artı oldu#unu, bu "artını kabul etmes! durumunda kend!s!n! !hvanı olarak kabul 
edeb!lece#!n! b!ld!r!r. Fedâî, "artı kabul edece#!n! söyler ve "artını sorar. Nûru’l-
Arabî’n!n "artı Fedâî’n!n, kalın dudaklı, kara ve ç!rk!n kızıyla evlenmes!d!r. Fedâî, 
bu "art kar"ısında en ufak b!r tereddüt göstermez ve kararlılı#ını y!neler. Nûru’l-
Arabî, bu kararı a!les!ne nasıl kabul ett!rece#!n! sorunca da, kararına a!les!n! 
karı"tırmayaca#ını söyler. A!les!n!n kar"ı çıkmasına ra#men Fedâî sözünden 
dönmez ve Nûru’l-Arabî’n!n kızı Lat!fe Hanım’la evlen!r. A!les!nden, a!les!n!n 
zeng!nl!#!nden ve "öhret!nden tevh!t !lm! u#runa fedakârlık yaptı#ı !ç!n kend!s!ne 
Nûru’l-Arabî tarafından Fedâî mahlası ver!l!r. Lat!fe Hanım aslında ç!rk!n b!r 
kadın de#!ld!r. Nûru’l-Arabî, Abdürrah!m Efend!’n!n ne kadar c!dd! oldu#unu 
ölçmek !ç!n küçük b!r oyun oynamı"tır.3

Muhammed Nûru’l-Arabî’n!n $er!f Efend! ve Lat!fe Hanım adlarında !k! 
çocu#u olmu"tur. Hal!fes! ve o#lu $er!f Efend!’n!n h!ç çocu#u olmadı#ı !ç!n maddî 
ve manevî soyu Lat!fe Hanım ve damadı Fedâî !le onların çocuklarından devam 
etm!"t!r. Fedâî’n!n Lat!fe Hanım’la olan evl!l!#!nden Hacı Kemal Efend!, Hakkı 
Efend! ve Al! Efend! olmak üzere üç o#lu olmu"tur. 

Fedâî, tevh!t !lm!nde zevk! yüksek b!r !hvân ve cezbel! b!r zattır. Tevh!t 
2 Kaynaklarda yer almayan bu bilgileri gelene#e mensup ki"ilerden dinleyerek toplayan 
Bayram Seven’den alınmı"tır. Bu bilgileri bizimle payla"tı#ı için Bayram Seven’e te"ekkür ederim.
3 Bu evlilik bize %mam-ı Azam Ebu Hanife’nin babası Sabit’in evlili#ini hatırlatmaktadır.
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makâmlarını kısa sürede tamamlamı" ve !lm!ndek! der!nl!k !lhamla günden 
güne artmı"tır. Melâmet-! Nûr!ye’n!n yayılmasında etk!l! olmu" !s!mlerden 
b!r! olmu", bu u#urda etk!n görevlerde bulunmu"tur. Geçm!" dönemlerdek! 
melâmîler!n merkezî yönet!m tarafından b!r tehd!t unsuru görülüp kıyıma 
ve sürgüne u#ratılmalarına ra#men, Nûru’l-Arabî’n!n gayret! ve hal!feler!n!n 
yönlend!rmes! !le melâmîler merkezî yönet!m tarafından b!r tehd!t unsuru olarak 
görülmem!", herhang! b!r kıyım ve sürgüne u#ramamı"lardır. Abdürrahîm Fedâî, 
Al! Urfî Efend! (ö. 1305), !"t!pl! Sal!h Rıfat Efend! (ö. 1326), Hacı Süleyman Bey 
(ö. 1307), $eyh Kemal Efend! (ö. 1332), Vehb! Efend! (ö. 1323), Hacı Maksut 
Efend!, Sal!h Lütfü Efend! ve pek çok öneml! melâmî, haklarında ortaya atılan 
asılsız !dd!aların görü"ülerek g!der!lmes!nde ve melâmet!n yen! yüzünün merkezî 
yönet!m tarafından kabul görmes!nde etk!n rol oynamı", örnek ya"antılarıyla 
halk tarafından ben!msenm!"lerd!r. Dolayısıyla melâmet büyük b!r co#rafî alanda 
gen!" k!tlelere yayılmı"tır.

Bu zaman zarfında Fedâî’n!n, Üsküp Melâmî dergâhında Muhammed 
Nûr’un ba" hal!fes! olarak görev yaptı#ını görmektey!z. Gerek ya"antısıyla, gerek 
ortaya koymu" oldu#u eserlerle ve bu eserlerde gündeme get!rd!#! yen! açılımlarla, 
!hvanın daha çabuk b!r "ek!lde olgunla"masına katkıda bulunmayı sürdürmü"tür.  

Mür!tler!n e#!t!lmes! hususunda get!rd!#! b!r takım yen! uygulamaları 
anlattı#ı r!sales!n! Nûru’l-Arabî’ye sunan Fedâî’n!n görü"ler! Nûru’l-Arabî 
tarafından kabul görmü", yet!"t!rd!#! bazı hal!feler daha o dönemde dersler!n! 
Fedâî’n!n uygulamalarına göre vermeye ba"lamı"lardır. Ancak bu onaya kar"ın 
Nûru’l-Arabî mür!tler!ne mevcut dersler! vermeye devam etm!", bu de#!"!kl!#!n 
!ste#e ba#lı olarak uygulanmasını uygun görmü"tür. Bu süreçte bazı hal!feler! 
!hvana ders telk!n! R"sâle-y" Sâl"ha’da bel!rt!len rabıtalara göre yaparken, Fedâî 
hazretler! ve tes!r!nde yet!"en hal!feler!nden b!r kısmı da R"sale-y" Vehb"ye’ye göre 
rabıtaya yapmaya devam etm!"lerd!r. 

Nûru’l-Arabî, Ustrumcalı Süleyman Bey’!n kona#ında Vranopsalı Elmas 
Efend! (ö. 1906), Al! Urf! Efend! (ö. 1888), %"t!bl! Sal!h Rıfat Efend! (ö. 1908), 
Sal!h Lütfü Efend! ve d!#er bazı hal!feler! !le toplantı yaparken, bu konu gündeme 
geld!#!nde “Gün gelecek kutuplardan b!r!s!, rabıtaları de#!"t!recek” d!yerek bu 
de#!"!kl!#!n !ler!de olaca#ına !"aret etm!"t!r. Bu de#!"!kl!k torunu Hakkı Efend! 
tarafından uygulamaya konacaktır. 

Abdurrah!m Fedâî Üsküp’tek! tekken!n !lk "eyh! olmu", ondan sonra da 
o#lu Kemal Efend! "eyh olmu"tur. Daha sonra Kemal Efend! %stanbul’a gel!nce de 
o#lu Hakkı Efend! "eyh olmu"tur. (Gölpınarlı 1992: 302)
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Muhammed Nûr, 1884 yılında !k!nc! kez hacca g!tmeye n!yetlenm!", 
damadı Abdürrahîm Fedâî, torunu Hacı Kemal Efend! ve !hvanıyla b!rl!kte bu 
hacca katılmı"lardır. Fedâî, hac dönü"ü sırasında 1303 Muharrem!n!n b!r!nc! 
günü (10 Ek!m 1885) vefat etm!",4 Süvey" c!varında Ayn-ı Musa den!len yerde 
defned!lm!"t!r. (Bursalı 1333: 133) Vefatından sonra Üsküp Melâm! dergâhına 
büyük o#lu Hacı Kemal Efend! "eyh olmu"tur.

Son dönem melam!ler!n! kend!ler!yle b!zzat görü"erek anlatan Sadık V!cdan!, 
Fedâî’den b!r yer dı"ında bahsetmemes!, onun %stanbul’da pek tanınmadı#ını 
dü"ündürmekted!r. Aynı "ek!lde Gölpınarlı, me"hur eser!nde Nûru’l-Arabî’n!n 
d!#er hal!feler!n! anlatırken Abdürrah!m Fedâî’den ‘hal!fetü’l-hülefa’ d!yerek 
kısaca bahsetmekted!r. Kaynaklarda ondan yeter!nce bahsed!lmemes!n!n neden! 
Nûru’l-Arabî’den önce vefat etm!" olması ve %stanbul’da yeter! kadar tanınmaması 
olab!l!r.

Abdürrah!m Efend! d!n! !l!mlerde de !cazet sah!b! al!m b!r zattır. Nûru’l-
Arabî’n!n o#lu Kemal !ç!n tert!p ett!#! sünnet dü#ününde k!m! davetl!ler!n 
uygunsuz davranı"ların %stanbul’a eks!k ve yanlı" olarak aksett!r!lmes! üzer!ne 
mecl!s-! me"ay!hte "eyh!n! savunmak üzere %stanbul’a gönder!lecek kadar b!lg!l! 
ve güven!l!r b!r!d!r. (Gölpınarlı 1992: 305) 

Abdülehad Efend! (ö. 1913), Hacı Hafız Abdürrauf Efend! (ö. 1921), Yunus 
Efend! (ö. 1911), %sma!l Efend! (ö. 1910) Fedâî’n!n hal!feler!d!r. (Gölpınarlı 1992: 
309-310) O, talebeler!ne !k! defa !cazet vereb!len nad!r mutasavvı&ardandır. 
(Bursalı 1333: 133)

Eserler"
Abdürrahîm Fedâî, konusu tevh!d ve mertebeler! olan b!r çok eser yazmı"tır. 

Onun eserler!n!n temel özell!#! ö#ret!c! olu"udur. Manzum eserler!nde b!le bu 
özell!k göze çarpar. 

Bursalı Mehmet Tah!r, Fedâî’n!n eserler!n!; Kasîde-" Nûn"yye, Kasîde-" 
Tâ"yye, Merât"bü’l-Vücûd, R"sâle-" Vehb"yye, Manzum $erh-" $âf"yye, $erh-" 
Sırr-ı Ene’l-Hak, Hed"yyetü’l-Hac, R"sâle-" !râde-" Cüz"yye, R"sâle-" Ahvâl-" 
Melâm"yye, Manzum Merât"bu’l-Vücüd, Manzûme-" Vehb"yye ve Mecmûa-ı 
!lâh"yyât olarak sıralar. (1333: 133) Gölpınarlı, Tefsîr-" Sûretü’l-Kevser !s!ml! b!r 
eser!nden de bahseder. Abdürrah!m Efend!’n!n Arapça yazdı#ı tek eser olan bu 
tef!s!r! Gölpınarlı çok be#en!r ve ¨Ke"ke bu r!saleden ba"ka r!sale yazmasaydı, 
hele nazma h!ç özenmeseyd!. %l!m ve !hatası, tasavvu'ak! rüsuhu tamamıyla bu 
tefs!rde görülüyor.¨ (1992: 305) d!yerek över. Fedâî mahlasıyla yazdı#ı "!!rler!n! 
4 Vefatına dü"ürülen tarih "udur: Nûr edip cism-i cemîli rûha etdi inkilâb (1303) (Gölpınarlı 
1992: 304)
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topladı#ı küçük b!r d!vanı vardır. Kaynaklarda geçmeyen R"sâle-" Rûh-" Kızıl alâ 
Esrâr-ı Mebzûl, Muammâ-yı Sırr-ı Ezel, $erh-" Beyt-" Hâfız-ı $"râz" !s!ml! eserler! 
de vardır.5

Kasîde-" Nûn"yye Muhammed!ye tarzında yazılmı"tır. Fedâî bu eserde 
varlık mertebeler!nden ve Melam!l!#!n haller!nden bahsetmekted!r. 1363 bey!tt!r.  
($ah!n 2009) 

Kasîde-" Tâ"yye ve Merât"bü’l- Vücûd y!ne tevh!d ne"es!yle yazdı#ı 
"!!rler!nden olu"an eserler!d!r. R"sâle-" Vehb"yye’n!n konusu da tevh!d mertebeler! 
ve b!rl!#!d!r. Bu eser Hasan Fehm! Kumanlıo#lu tarafından "erh ed!lm!"t!r. (!zm"r: 
2005) Gölpınarlı Fedâî’n!n manzum eserler!n! nazım olarak çok ba"arısız bulur. 
(1992: 306) 

Hed"yetü’l-Hac, fena ve beka mertebeler!n!n hacc menas!k! üzer!nden 
anlatıldı#ı küçük b!r eserd!r.  

Bu eserler!n müh!m b!r kısmı b!r kaç sayfalık r!salelerden olu"maktadır ve 
çe"!tl! mecmualar !ç!nded!r.

R"sâle-" Iyd"yye
Mutasavvı&ar arasında !badetler! h!kmet, !rfan ve zevk bakımından yorum-

lamak b!r gelenekt!r. Namaz, oruç, hac g!b! !badetler!n rükunlarının ne anlama 
geld!#!n! açıklayan b!r çok r!sale bulunmaktadır. Abdürrah!m Efend! de mensubu 
bulundu#u gelenek !ç!nde b!r takım !badetler! ve d!n! r!tüeller! yorumlamı"tır. 
Hac menas!k!n! tasavvuf! ne"e !le yorumlayan b!r eser! vardır. Bayram r!sales! de 
bayram namazının ne anlama geld!#!n! ve kurban kesmey! çok kısaca açıklayan 
b!r sayfalık b!r r!saled!r. 

Abdürrah!m Efend!, bu eser!nde bayramları tasavvuf! olarak yorumlamak-
ta, her !k! bayramda yapılan !"ler! ve kılınan namazları kend! ne"es! !ç!nde açık-
lamaktadır. B!r sayfalık bu r!salen!n tıpkı basımı ve günümüz Türkçes!ne çev!r!s! 
"öyled!r.

5 Beni bu eserlerden haberdar eden Bayram Seven’e te"ekkür ederim.
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L"sân-ı tasavvu#a ıydın hülâsaten tarîf"

Mevlânâ Seyy"dü’l-Melâmî Abdürrahîm Fedâî kudd"se sırruhu’l-âlî
Malûm ola k! ıyd avdet eylemektend!r. Kâle’l-lâhü teâlâ “Küllü !ley[nâ] 

râc!ûn” Hakk’a da‘vet ve rücû‘a vâkıf olmak vech! !le !zâle etmekten !bârett!r. Ve 
!llâ nefsü’l-emrde zeheb ve rücû‘ yoktur. Iyd-ı Fıtır namazı, tevhîd-! ef ‘âl ve tev-
hîd-! sıfât ve tevhîd-! zâta !"arett!r. Hatta bundan ötürü rek‘at-ı evvelîde kable’l-
Kur’ân üç tekbîr zâ!d kılındı. Ammâ rek‘at-ı sânîde ba‘de’l-Kur’ân zâ!d kılınan 
üç tekbîr hazretü’l-cem, cem‘ü’l-cem ve ehâd!yetü’l-cem makâmlarına !"ârett!r. 
Kur’ân !se makâm-ı cem‘d!r. Z!ra Kur’ân lügat-! Arab’ta cem‘ manasına gel!r. Ve 
senede !k! bayram olması bu makâmâta !"arett!r. Ya‘n! makâmât-ı fenâ !le b!-tarî-
k!’l-!lm, hakkı âr!f olmak !ç!n evvelen F!tre bayramı vâc!p oldu, sonra Kurbân 
bayramı vâc!p oldu. Çünkü enân!yet kurbanını kes!p makâmât-ı bekâ !le b!-tarî-
k!’l-hakîka ayn-ı hak olmak vâc!pt!r. Hakîkatte kurbân nefs! kurbân etmek, yan! 
!k!l!kten kesmekt!r. Yâ hû.

7 Kânûn!sânî 1291 (19 Ocak 1876)
Mevlânâ Seyy!dü’l-Melâmî Abdürrahîm Fedâî kudd!se sırruhu’l-âlî
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Günümüz Türkçes"ye
Günümüz l"sanıyla bayramın kısaca açıklanması

Iyd’!n (bayram) avdet eylemekten geld!#! b!l!nmel!d!r, Allah Teâla’nın 
Kurân-ı Ker!m’de ¨Heps! b!ze dönecekt!r.¨ (Enb!ya 21: 93) buyurdu#u g!b!, [dön-
mek] Hakk’a davet etmek ve dönmey! anlamak bakımından [nefs!] yok etmekten 
!barett!r. Ancak [nefs!n en alt mertebes! olan] nefs-! emmarede g!d!" ve dönü" 
yoktur. Fıtır [Ramazan] bayramı namazı da tevh!d-! efal, tevh!d-! sıfat ve tevh!d-! 
zat makamlarına !"aret etmekted!r. Hatta bundan dolayı namazın !lk rekatında 
üç tekb!r [Allahü ekber] !lave ed!ld!. Ancak !k!nc! rekatta da Kuran t!lavet!nden 
sonra söylenen üç tekb!r de hazretü’l-cem, cemü’l-cem ve ehad!yyetü’l-cem ma-
kamlarının !"aret!d!r. Kuran !se cem makamıdır. Çünkü Kuran, Arapçada cem, 
toplama manasına gel!r. Senede !k! bayram olması da bu makama !"arett!r. Yan! 
fena makamları !le !l!m yoluyla Hakk’ı b!lmek !ç!n !lk önce F!tre bayramı vac!p 
oldu, daha sonra da kurban bayramı vac!p oldu. Çünkü benl!k (nef!s) kurbanının 
kes!p beka makamları !le hak!kat yoluyla ayn-ı Hak olmak gerekmekted!r. Ger-
çekte kurban, nefs! kurban etmek, yan! !k!l!kten kesmekt!r. Ya hû.19 Ocak 1876

Melam"ler"n efend"s" efend"m"z Abdürrahîm Fedâî 
(Allah onun yüce sırrını kutsasın) 

B!r tevh!d ehl!n!n bayram namazından ne anladı#ını göstermes! bakımın-
dan oldukça öneml! olan bu kısa met!nde fena ve cem makamları bayram namazı 
üzer!nden açıklanmaktadır.

Bayram namazı !lk defa 27 Mart 624 tar!h!nde ramazan bayramında kılın-
mı"tır. (Olgun 1998: 114) Aynı sene !lk defa kurban kes!lmeye ba"lanmı"tır. Yılda 
!k! defa kılınan bu namazın d!#er namazlardan farkı her rekatta fazladan üç tekb!r 
olmasıdır. Bunlar b!r!nc! rekatta Kuran kıraat!nden önce, !k!nc! rekatta !se kıraat-
ten sonra, rükua e#!lmeden önce alınır. (%lm!hal 1999: 306)

Fedâî, b!r!nc! rekatta alınan bu tekb!rler! fena makamlarına, !k!nc! rekat-
ta alınan tekb!rler! de beka makamlarına benzetmekted!r. Böylece namazı seyr-! 
sülûka benzetm!" olmaktadır.

%k! bayramdan !lk! !l!m yoluyla, !k!nc!s! !se hal yoluyla Hakk’ı b!lmeye ves!-
le olmaktadır. Fıtır bayramında mertebeler! anlayan Kurban bayramında da nef-
s!n! kurban ederek beka makamlarına geçmekte, böylece !k! bayramı b!r araya 
get!rerek sülûkunu tamamlamaktadır.

Tevh!d mertebeler! !k! bölümde !ncelenmekted!r. B!r!nc!s! Fena mertebele-
r!d!r. Bunlar bu dünyaya a!t ameller!n, !"ler!n hak!kat!n! anlama çabalarıdır. Fena 
mertebeler! de üç a"amadır. B!r!nc! a"ama ef ’al mertebes!d!r. Fedâî bayram nama-
zının !lk rekatının !lk tekb!r!n! buna benzetmekted!r. Bayram namazında alınan 
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!lk tekb!rle namaza ba"landı#ı g!b! f!!ller!n sah!b!n!n k!m oldu#unun anla"ılma-
sıyla da tevh!d yolculu#una ba"lanmaktadır. %k!nc! mertebe sıfatları b!rlemekt!r. 
B!rlemek, bütün sıfatların aslında Allah’a a!t oldu#unun kavranılmasıdır. Bu mer-
tebede sal!k huyunu güzelle"t!rmeye çalı"acaktır. Üçüncü mertebe !se tevh!d-! 
zat’tır. Bu mertebede Allah’ın zatında fena olmak gerçekle"!r. Bundan dolayı bu üç 
mertebeye fena mertebeler! den!l!r. Çünkü önce ameller, sonra sıfatlar ve en sonra 
da zat !fna ed!l!r. Böylece uruc gerçekle"m!" olur.

Bu dünyaya a!t bu üç özell!k yok ed!ld!kten sonra artık beka makamları-
na geç!l!r.  Fedâî’ye göre !k!nc! rekatı kılmayı hak eder. Beka mertebeler!n!n !lk! 
hazretü’l-cemd!r. Beka ah!ret alem!ne, yan! sonsuzluk alem!ne a!tt!r. Fena mer-
tebeler!nde ölmeden önce ölen sal!k beka mertebeler!nde de öldükten sonra d!-
r!lecekt!r. Hazretü’l-cem,  cemü’l-cem ve ehâd!yyetü’l-cem makamları da !k!nc! 
rekatta rükua e#!lmeden önce alınan tekb!rler!n anlamı olmaktadır. Böylece sal!k 
bayram namazıyla sülukunu tamamlamı" olmaktadır. Bunlarla da nüzul gerçek-
le"m!" olur.

Fedâî’n!n !k!nc! yorumu !se !k! bayram namazı !le !lg!l!d!r. Kurban bayra-
mında kes!len aslında b!z! Hakk’ı b!lmekten alıkoyan nefs!m!zd!r. Onu kesmek, 
arzu ve !stekler!m!z! kesmek, yan! onlardan kurtulmaktır. %brah!m’!n canından 
çok sevd!#! o#lu %sma!l’! kurban etmes! g!b! sal!k de kend!s!ne çok sev!ml! gelen 
bu dünyaya a!t varlıkları gönlünden kovmadıkça gerçekte bayram namazını kıl-
mı" olmamaktadır. Bayramın meserret ve mutluluk günü olmasının neden! k!"!-
n!n Hakk’ı b!lmes! ve onunla b!rl!kte olmasıdır. Bu hale de bayram den!l!r.

Fedâî, bu küçük r!sales!nde bayram namazı üzer!nden mensubu bulundu-
#u tar!kat!n b!r uygulamasını açıklamaktadır. Bununla da mür!dler!n!n yaptıkları 
her !badette tevh!d ne"es!ne ve zevk!ne ermeler!n! tem!n etm!" olmaktadır. B!r 
ba"ka açıdan söyleyecek olursak bu r!sale, mutasavvı&arın bayram namaz yoru-
mudur.
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